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İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

bünyesindeki tüm 

öğretmenlere; İlçe Millî Eğitim 

Müdürü M. Zeki 

DUMLUPINAR’ın da 

katılımlarıyla eTwinning, 

TÜBİTAK, Erasmus+, 

Eurodesk, PISA ve Eğitimde 

Yenilikçilik Ödülleri konusunda 

bilgilendirme semineri 

düzenlendi. 

Üzümlü’de  
Bilgilendirme  

Toplantısı 



06/01/2017 

TÜBİTAK Projeleri bilgilendirme top- 

lantısı Erzincan Öğretmenevi Toplantı Salo- 

nu’nda proje danışmanlığı yapan ve ilimizde- 

ki ortaokullarda görevli Fen ve Matematik 

öğretmenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hü- 

seyin AYDIN ve yardımcısı Prof. Dr. Erdal 

KARADUMAN’ın katkılarıyla gerçekleşen bil- 

gilendirmede yaklaşık 100 öğretmen hazır 

bulundu. Strateji Geliştirme ve AR-GE Birimi 

Şube Müdür Hasan GÜNEŞ, bilgilendirme 

öncesi öğretmenlere TÜBİTAK projelerinin 

başvuru süreci ve program rehberi hakkında 

kısa bilgiler verdi. 

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi 

“Bu Benim Eserim”   

Bilgilendirme 

Toplantısı Yapıldı 



 

11/01/2017 

 

AR-GE Birimi, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı 

Denetimli Serbestlik Müdür- lüğü’ne Avrupa Birliği 

projeleri Erasmus+ konusunda destek verdi. 

 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri 

Şubesi Ar-Ge Birimi Proje Uzmanları Faruk YILDIZ, 

Murat UTKU ve Seda CENGİZ müdürlük çalışanları ile 

birlikte özel bir çalışma grubu oluşturarak Erasmus+ 

projelerinin güçlenmesine katkı sağladı. 

 

Müdürlüğümüzden Cumhuriyet 
Başsavcılığı Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü’ne Proje Eğitimi 

 
23/01/2017 
 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Ar-Ge 
Birimi Avrupa Birliği projeleri Erasmus+ konusunda 
destek verdi. 
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmet- 
leri Şubesi Ar-Ge Birimi Proje Uzmanları Faruk YIL- 
DIZ, Murat UTKU ve Seda CENGİZ müdürlük çalışan- 
ları ile birlikte özel bir çalışma grubu oluşturarak 
Erasmus+ projelerinin güçlenmesine katkı sağladı. 
 

Müdürlüğümüz AR-GE Biriminden 
Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğü’ne Erasmus+ Desteği 



23/01/2017 

  

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi 

tarafından ilimizdeki öğrencilerimizin 

sosyal ve eğitsel gelişimlerine ve 

yeteneklerine katkı sağlamak, 

çocuklarımızda kesintisiz eğitim şuurunu 

oluşturmak , geleceğimizin teminatı olan 

öğrencilere farklı şehirleri gezip, farklı 

kültürlerle yakınlık kurmak, onları yeni 

arkadaşlıklar edinmeye teşvik etmek, 

seyahat etmenin insan ruhu üzerindeki 

olumlu etkisinden yararlanmalarını 

sağlamak amacıyla 23  – 26 Ocak 2017 

tarihleri arasında İstanbul Kültür Gezisi 

düzenlenmiştir. 
 

Kültür Gezisi 



23/01/2017 

Her bireye “Daha İyi Eğitim”  isimli Erasmus+  projesiyle 7 okulumuz, Müdürlüğümüz bünyesin-

de toplanarak  toplam 42 bin euro bütçeyle, 24 öğretmen ve 3 idareciyi 2016 Mayıs ve 2016 

Ekim aylarında Finlandiya’nın Joensuu  kentine ziyaretlerde bulundu. 

 

2016 sonu itibariyle tamamlanan projede; 2 hafta boyunca Fin eğitim sistemi, özel eğitim, erken 

okul terkleri, okul öncesi eğitim ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar konularında eğitimler alındı. 

Eğitimlerde çeşitli uygulamalar ve her kademede okullara geziler yapıldı. Bunlardan en önemlisi 

Avrupa’daki en donanımlı Mesleki Eğitim Merkezlerinden olan Vocational School da işbaşı ziya-

ret gerçekleştirildi. 

 

Erasmus+ 

Her Bireye Daha  

İyi Eğitim 

(Finlandiya) 

01/02/2017 
İlimizdeki 15 okulun idareci ve yöneticilerinin 

katıldığı proje başlangıç toplantısı yapıldı. Ma- 

mahatun Anaokulunda yapılan e-Twinning 

proje toplantısına Ar-Ge Birimi Şube Müdürü 

Hasan GÜNEŞ, ilgili okullarımızın yönetici ve 

öğretmenleri ve e-Twinning İl Koordinatörü 

Seda CENGİZ katıldı. 

 

Toplantıda e-Twinning projesi çerçevesinde; 

geçmişteki çocuk oyunları ve oyuncaklarının 

yeniden tasarımı, geleneksel değerlerin yaşa-

tılması ve yaygınlaştırılması kapsamında faali-

yet ve bu faaliyetler sonucu çeşitli ürünlerin 

çıkarılması hedefleniyor. 

İlimizden 15 Okulun Birlikte Yürüteceği  

e-Twinning Projesi Başlatıldı 



 

15/02/2017 

Mart ayı içerisinde yapılması planlanan ve 4 lisemizin katılımı ile gerçekleştirilecek olan 

İngilizce genel kültür yarışması öncesi Erzincan Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda katılımcı 

okul temsilcileri ile bir araya gelindi. 

 

Toplantıda programın temel amacının ilimizdeki yabancı dil tutumunun gözlenmesi ve 

gelecekte olumlu yönde gelişmesinin hedeflendiğini belirtildi. İlk kez bu yıl yapılacak ve bu 

bağlamda 4 pilot okulun seçildiği etkinlikten beklenen olumlu sonuçların da etkisiyle 

önümüzdeki yıllarda daha fazla okulun  katılımıyla bir çarpan etkisi oluşturması 

hedeflenmektedir. Yarışma ile ilgili şartnamenin katılımcılar tarafından kararlaştırılıp 

imzalanmasıyla toplantı sona erdirildi. 

 

İngilizce Genel Kültür Yarışması 

(English Quiz Show) 

Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 



Bir Güzellik Yap Kendine Projesi  
 

22/02/2017 

 
Müdürlüğümüze bağlı Mesleki Eğitim Merkezi ve AR-GE Birimi tarafından hazırlanan 

“Bir Güzellik Yap Kendine” sosyal içerme projesi kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılı ikinci döneminde merkez ilçemize bağlı ortaokul öğrencilerimiz arasından 85’i kız 

25’i erkek olmak üzere toplam 110 öğrenciye kuaförlük hizmeti sunulacaktır. Proje takvi-

mine göre uygulamalar şubat ayında 15; mart, nisan ve mayıs aylarında ise 30 öğren-

ciyle Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecektir.  

 

https://erzincan.meb.gov.tr/www/bir-guzellik-yap-kendine-projesi/icerik/1726
https://erzincan.meb.gov.tr/www/bir-guzellik-yap-kendine-projesi/icerik/1726
https://erzincan.meb.gov.tr/www/bir-guzellik-yap-kendine-projesi/icerik/1726
https://erzincan.meb.gov.tr/www/bir-guzellik-yap-kendine-projesi/icerik/1726
https://erzincan.meb.gov.tr/www/bir-guzellik-yap-kendine-projesi/icerik/1726
https://erzincan.meb.gov.tr/www/bir-guzellik-yap-kendine-projesi/icerik/1726
https://erzincan.meb.gov.tr/www/bir-guzellik-yap-kendine-projesi/icerik/1726
https://erzincan.meb.gov.tr/www/bir-guzellik-yap-kendine-projesi/icerik/1726
https://erzincan.meb.gov.tr/www/bir-guzellik-yap-kendine-projesi/icerik/1726


09/03/2017 

Mamahatun Anaokulumuzun  ‘’Would you plant a tree 

for me?”  (Benim için bir ağaç diker misin?) projesi 

kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü, idari personel, proje 

okulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımlarıyla daha 

yeşil bir dünya için çam fidanları dikildi. 

Bir eTwinning  projesi olan etkinliğin 14 ülkeden 77 

üyesi bulunmakta. Etkinlik çerçevesinde bu ülkelerin 

bayrakları dikilen fidanın çevresine temsili olarak 

yerleştirildi. Çocukların ağaçları dikmeleri ve can suyu 

vermelerinin ardından faaliyet, daha da yaygınlaşması 

temennileriyle son buldu. 

 



16/03/2017 

eTwinning projesi kapsamında ilimiz 

Mimar Sinan Anaokulu ve Halitpaşa 

Anaokulu tarafından veli, öğretmen ve 

annelerin katılımı ile yemek yarışması 

düzenlendi. Bu projede  unutulmaya yüz 

tutmuş yemekleri hatırlatmak ve proje 

ortakları olan yurtdışı paydaşlarımıza 

yemeklerimizi tanıtmak amaçlanmıştır.  

 

Mimar Sinan ve  

Halitpaşa  

Anaokulundan  

Yemek Yarışması 



17/03/2017 

Halitpaşa Anaokulu e-Twining projesi kapsamında "Her Şeyi Atma Kullan" geri 

dönüşüm sergisi açtı. Sergide veliler ve çocuklar beraber geri dönüşüm malzemeleri 

kullanarak oluşturduğu ürünleri sergilediler. 

 

Halitpaşa Anaokulundan 

“Her Şeyi Atma Kullan” Sergisi 



21/03/2017 
 
 27-30 Mart tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleşecek olan “TÜBİTAK PROJESİ BÖLGE 
FİNALİ” ne ilimizi temsilen katılacak olan öğrenci ve öğretmenler ilimiz Öğretmenevi ve 
Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonunda bir tanıtım ve hazırlık toplantısı gerçekleştirmiş-
lerdir. 
 
Toplantıda sunumlarını gerçekleştiren öğrenciler projeleriyle ilgili övgüleri alırken eksik 
yanlarını da toplantıya katılan diğer öğretmen ve öğrencilerin de katkılarıyla fark etmiş 
oldular.  
 

TÜBİTAK Projeleri Tanıtım ve  

Hazırlık Toplantısı 



21/03/207 

Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP 

Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyan bir 

doğalgaz boru hattı projesidir. Bunun yanı sıra ülkenin sosyo-

ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunmaktadır. 1850 km 

uzunluğundaki hat Erzincan’ın da içinde bulunduğu 20 

ilimizden geçmektedir. Bu kapsamda TANAP uyguladığı 

sosyal ve çevresel yatırım programları (SEIP) aracılığıyla yerel 

nüfusa güçlü faydalar sağlamayı halkın ekonomik ve sosyal 

kalkınmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bu hedef 

doğrultusunda çeşitli kamu kuruluşlarına ve kurumumuz 

bünyesindeki birimlere 1,5 milyon TL ye kadar hibe desteği 

verilmektedir. 

 

Meslek Lisesi Müdürleriyle  

TANAP Toplantısı 



27/03/2017 

 

Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar 

yapmaya teşvik etmek, araştırma ve geliştirme odaklı bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda 

bulunmak amacıyla düzenlenen 48. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na ön 

değerlendirmeyi geçerek Erzurum Bölge sergisine davet edilen 16 proje ile katıldık. 

 

TÜBİTAK’ın Erzurum Bölgesi, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Ardahan, 

Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon illerinin içinde 

bulunduğu 10 ili kapsamaktadır. Erzincan’dan toplam 341 proje ile başvurduğumuz yarışmada 

16 projemiz nitelik açısından uygun görülen 100 proje arasına girerek Atatürk Üniversitesinde 

sergilenmek için davet edilmiştir. Bölge sergisine 16 proje ile davet edilen Erzincan, öğrenci 

proje başına düşen öğrenci nüfusu bakımından bölgede liderliği alarak büyük bir başarı 

göstermiştir. 

 

TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölgenin En İyisi 







31/03/2017 

 

Liseler arası İngilizce genel kültür bilgi 

yarışması İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 

Ar-Ge Birimi koordinatörlüğünde Erzincan 

Anadolu Lisesi, Erzincan Sosyal Bilimler 

Lisesi, İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi, 

Mustafa Doğan Anadolu Lisesi’nin 

katılımlarıyla gerçekleştirildi. İkinci dil 

olarak İngilizce edimine karşı 

öğrencilerimizde olumlu tutum geliştirmek 

amacıyla düzenlenen ve İngilizce dilinde 

yapılan yarışmada öğrencilerimize genel 

kültür soruları yöneltildi. Yoğun beğeni ve 

övgü alan yarışmaya Erzincan Anadolu 

Lisesi, Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi, 

İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi, Mustafa 

Doğan Anadolu Lisesi öğrencileri sahne 

performanslarıyla renk kattılar. 

 

İngilizce Genel Kültür 
Yarışması  

English Quiz 
Show Yapıldı 



23/04/2017 

 

İlimiz genelinde eTwinning faaliyetleri 

kapsamında düzenlenen “Geçmiş Zaman 

Olur Ki…” projesinin sergisi 23 Nisan 

günü Rektörlük Sanat Galerisinde 

gerçekleştirildi. Sergide ilimizde okul 

öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim 

veren 18 okuldan toplam 30 öğretmen, 

100’e yakın öğrenci ve öğrenci 

dedeleriyle ninelerinin hazırlamış olduğu 

eserler, oyuncaklar, sergilendi. 

Tel, tahta, muşamba vb. gibi sıradan 

malzemeler kullanılarak hazırlanan 

toplamda 632 adet nostaljik çocuk 

oyuncağı, sergiye ilgi gösteren Erzincan 

halkı tarafından da büyük ilgi gördü. 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı etkinlikleri kapsamında 

gerçekleştirilen serginin açılışını ilimiz 

Valisi Sayın Ali ARSLANTAŞ minik 

öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. 

Geçmiş Zaman 
Olur Ki… 



28/04/2017 

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Liseler Arası 

Münazara Yarışması”  27.04.2017 Perşembe 

günü Müftülük Konferans Salonunda yapılan 

final etabıyla sonuçlanmış oldu. Büyük bir 

katılımın gerçekleştiği final programında 

Sabahat Hanım Anadolu Lisesi ve  Mustafa 

Doğan Anadolu Lisesi yarıştı. 

 

Münazara Finalinde  

Büyük Coşku 



10/05/2017 

 

Avrupa’daki okullar için oluşturulan ve iletişim 

kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, 

paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan 

verici öğrenme topluluğu olan eTwinning 

portalının 12. yıldönümü Mustafa Doğan 

Anadolu Lisesi’nde kutlandı.  

 

12 Yaşında 



17/05/2017 

 

Eğitim ve Öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi, 

yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacı ile 2016-2017 eğitim ve 

öğretim yılında 5.si düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" 

kapsamında 3357 başvuru alınmış ve ödül başvuru raporlarının değerlendirme 

sürecinin tamamlanmasının ardından saha ziyaretine kalma başarısı gösteren 

kurumlar belirlenmiştir. 

 

Eğitim ve Öğretimde 

Yenilikçilik Ödülleri 

Saha Ziyaretine 

Kalma Başarısı 

Gösteren Çalışmalar 

Gazi İlkokulu  

Yıl Sonu  

İngilizce Sergisi 

18/05/2017 

 

Gazi İlkokulu İngilizce Öğretmeni 

Raziye ÇALIŞKAN tarafından 

düzenlenen; aynı zamanda bir 

eTwinning etkinliği olan “Yıl Sonu 

İngilizce Sergisi”  Erzincan CanPark 

AVM’de açıldı. Erzincan’da ilk defa 

bir “İngilizce Sergi” Gazi İlkokulumuz 

tarafından düzenlenmiş oldu. 

Açılıştan sonra öğrencilerin 

gerçekleştirdiği dans etkinliği veliler 

ve katılımcılardan büyük beğeni aldı. 

 





24/05/2017 

 
Eğitim-öğretimi sadece okuldan, dersten ve 

sınavdan ibaret görmeyen; bilimin ışığında, 

kültür ve sanatın manevi huzurunda 

ilerleyen eğitim anlayışımızın vücut bulmuş 

hali olan ve bu yıl altıncısı düzenlenen   “7 

Gün 7 Hüner  Kültür ve Bilim Şenlikleri”nin 

açılışı 24.05.2017 Çarşamba günü  Barış 

Manço Parkı’nda saat 10.00’da 

gerçekleştirilen törenle yapıldı. 

 

VI. Geleneksel “7 Gün 7 Hüner Kültür ve 
Bilim Şenlikleri” Açılışı Yapıldı 



26/05/2017 
  

Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni 
Vasile ZİFTÇİ ve öğrencileri tarafından Ekim ayında başlatılan “Smile and 
Say Cheese” isimli Avrupa projesi ile şubat ayında başlatılan 
"Tercihlerimdir Asıl Mesleğim" adlı ulusal projelerin kapanış partisi ve 
sertifika törenleri yapıldı. 

 

eTwinning Projesi:  

“Smile and Say Cheese” 



07/06/2017 

 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında müdürlüğümüz 

Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü AR-GE 

Birimi faaliyetleri içerisinde Erasmus+, Eğitimde 

Yenilikçilik, KUDAKA, 7 Gün 7 Hüner, Quiz Show, 

Liseler Arası Münazara Yarışması ve birçok faaliyette 

yer alan ve proje hazırlayan, ayrıca il çapında yapılan 

programlarda gönüllülük esasına göre görev alan 

idareci, öğretmen ve personelimizin “Teşekkür 

Belgesi Dağıtım Töreni” Müftülük Konferans 

Salonunda gerçekleştirildi. 

 

AR-GE  

Ödül  

Töreni 



13/06/2017 

  

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile  Erzincan Üniversitesi arasında yapılan protokol 

çerçevesinde 13-15 Haziran 2017 tarihleri arasında 18 saatlik "TÜBİTAK Ortaokulu 

Öğrencileri Proje Yarışması ve Lise Öğrencileri Proje Yarışması Öğretmen Eğitimi"  faaliyeti 

düzenlenmiştir. 

 

Eğitime 32 farklı okuldan 40 öğretmen katılmıştır. Erzincan Öğretmenevinde yapılan eğitim 

Doçent Doktor Sema Altun Yalçın tarafından verilmektedir. 

 

Bu eğitim sayesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaokul ve lise öğrencilerimizin proje 

tabanlı düşünme becerisinin geliştirilmesinin yanı sıra okullarımızda daha nitelikli projelerin 

üretilmesi hedeflenmektedir. 

 

TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi 



14/06/2017 

 

İlimizde toplamda 2558 öğretmen eTwinning 

portalına kayıt olmuştur ve bu öğretmenler 

toplamda 289 proje başlatmış; bu projelerin 

99’u aktif olarak sürdürülmüştür. eTwinning 

projeleri kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu 

Öğretmeni Çiğdem YETER ve Kemah 

Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesi 

Öğretmeni Barış AKPINAR’ın projeleri 

Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır. 

Okullarımız ise Ulusal Kalite Etiketi Tabelası 

ile ödüllendirilmiştir. 

 

2016 Yılı eTwinning  

Projeleri Kalite Ödülleri 

Sahiplerine Verildi 




